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Samenvatting

De gemeente Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Bewo-
ners worden gestimuleerd een actieve bijdrage te leveren via de regeling ‘Duurzaamheid 
door Haagse wijken’. Deze regeling waardeert bewoners die een initiatief nemen met een 
geldelijke bijdrage. Sinds de start van de regeling kunnen deelnemers aanspraak maken 
op een vergoeding voor proceskosten, maar niet voor projectkosten. Er is bijvoorbeeld 
wel geld voor de vorming van een vereniging, niet voor de aankoop van isolatiemate-
riaal.

In de afgelopen vier jaar is de praktische gang van zaken verbeterd, is geluisterd naar de 
wensen van deelnemers en is aangesloten bij bestuurlijke veranderingen. In essentie is 
de regeling in de afgelopen vier jaar echter hetzelfde gebleven. De huidige ervaringen 
van deelnemers aan de subsidieregeling ondersteunen dan ook de eerdere conclusies 
uit tussenevaluaties. De regeling voldoet in het vertrouwen geven en handvatten bieden 
aan bewoners van Den Haag om duurzame initiatieven te nemen. 

Het bereik van de regeling is een punt van aandacht. Waar de ambities na het eerste jaar 
nog lagen in méér mensen bereiken, een betere spreiding over de wijken in de stad en 
meer diverse initiatiefnemers, lijkt dat streven nu minder prominent aanwezig. De initi-
atiefnemers zijn nu eenmaal de koplopers in de stad, zo is het algemene idee. De posi-
tieve kant hiervan is dat vrij veel initiatieven (tot de helft) ook tot uitvoering komt. Ook 
zijn er daardoor weinig afwijzingen en is de projectleider goed in staat mee te denken 
met het initiatief om het voorstel een plek in de regeling te kunnen geven. Tegelijker-
tijd kan de uitstraling naar de stad beter. Bijvoorbeeld richting gemeentelijke diensten, 
andere partijen als Fonds 1818 en Duurzaam Den Haag lijkt nog winst te behalen. 
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